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Stichting Reigershoeve – buitengewone zorg voor mensen met dementie 

 

Informatie over wonen bij de Reigershoeve 
 
 

Inleiding 
Woonzorgboerderij de Reigershoeve biedt een thuis aan 27 bewoners met dementie. Daarnaast 
bezoeken gemiddeld 30 mensen met dementie wekelijks één of meerdere dagen onze 
Ontmoetingsplek de Vrolijke Merrie.  
 
Missie 
De Reigershoeve heeft drie belangrijke doelstellingen die samen onze missie vormen:   
 We willen onze bewoners en bezoekers én hun naasten buitengewoon goede zorg en 

begeleiding bieden. Dit betekent zorg in een omgeving waar mensen hun leven voort kunnen 
zetten, waar zij worden gerespecteerd om wie zij zijn en waar zij zich prettig en van waarde 
voelen. Deze zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn; ook voor mensen met een kleine beurs. 
In de visie van de Reigershoeve zijn de behoeften en gewoonten van de bewoners en bezoekers 
dan ook het uitgangspunt. Het welzijn van de bewoners en bezoekers staat altijd voorop. De 
ervaren vrijheid is hierbij een groot goed.  

 We zijn ervan overtuigd dat we alleen buitengewoon goede zorg kunnen bieden als de 
Reigershoeve ook een goede werkgever is. We doen er daarom alles aan om voldoende 
betrokken, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers in ons team te hebben die 
zorgverantwoordelijkheid willen en durven dragen.  

 We willen graag anderen inspireren om buitengewoon goede zorg aan mensen met dementie te 
bieden.  

  
Visie 
Wij werken aan deze doelstellingen volgens de kernwaarden uit onze visie over wat goede zorg voor 
mensen met dementie is: 
  
 Niet de ziekte maar de mens is het uitgangspunt 
 Deskundige verzorging samen met de familie, gericht op behoeften 
 Een gevoel van thuis zijn kunnen ervaren door het voortzetten van gewoonten 
 We zeggen altijd ja, tenzij in de praktijk blijkt dat iets echt niet kan 
 Zonder vrijheid geen leven 
 Een betekenisvolle daginvulling maakt het leven de moeite waard 
 Midden in de maatschappij 
 
Een uitgebreide beschrijving van de visie is te vinden op de website van de Reigershoeve:  
http://www.reigershoeve.nl. 
 

Standpunt ten aanzien van vrijheid van bewoners 
In vrijheid leven 
Vanuit onze visie vinden wij het heel belangrijk dat de bewoners op de Reigershoeve in vrijheid 
kunnen leven. Dit betekent dat bewoners vrij zijn om hun eigen woning te verlaten en zich vrijuit op 
het terrein kunnen bewegen. Daar is niet altijd continu toezicht aanwezig. Wanneer iemand op de 
Reigershoeve komt wonen, verkennen we ook de wensen en mogelijkheden om zelfstandig het 
terrein te verlaten (al dan niet met een GPS). De behoeften en gewoonten van de bewoners zijn het  
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uitgangspunt en het welzijn van de bewoners staat altijd voorop. Hierbij hoort dat wij altijd streven 
naar vrijwillige zorg en zeer terughoudend zijn om onvrijwillige zorg of middelen die de vrijheid van  
bewoners beperken, toe te passen. Van de zorgvertegenwoordigers verwachten wij dat zij hun keuze 
voor de Reigershoeve mede bepalen op dit standpunt en samen met de Reigershoeve de daarmee 
samenhangende risico’s accepteren. 
 
Mogelijkheid tot onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan 
De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen 
met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals 
dementie). Deze wet is ook van toepassing op de bewoners van de Reigershoeve. De Reigershoeve 
geregistreerd als locatie waar onvrijwillige zorg onder zeer strenge voorwaarden toegepast mag 
worden. Zo moet er sprake zijn van ernstig nadeel voor de bewoner als we deze onvrijwillige zorg 
niet zouden toepassen en moet er altijd eerst gekeken worden of er geen alternatieven mogelijk zijn. 
Bij deze afwegingen zijn de bewoner en/of diens vertegenwoordiger, zorgmedewerkers, de 
behandelaars en bestuurders betrokken. Het is dus een multidisciplinaire afweging.  
Ook mensen die op het moment van verhuizing geen bereidheid hebben hier te wonen, maar waarbij 
verhuizing naar een 24-uursvoorziening wel noodzakelijk is, kunnen op de Reigershoeve verblijven. 
Voor meer informatie over de toepassing van de Wzd op de Reigershoeve, verwijzen wij naar de 
zorgleveringsovereenkomst en ons Wzd beleid. 
 
Informatie over besluit tot ‘opname en verblijf’ vindt u op de website van het CIZ onder de volgende 
link:  

https://www.ciz.nl/zorgprofessional/wet-zorg-en-dwang/besluit-tot-opname-en-verblijf 
 
 

Betekenis Wlz-status van de Reigershoeve  
De Reigershoeve is een door het Ministerie van VWS toegelaten instelling in het kader van de Wet 
Langdurige Zorg (Wlz), voor het leveren van alle zorgfuncties. Daarbij horen een aantal rechten en 
verplichtingen.  
 
1. De rechten 
Tot de Reigershoeve kunnen personen worden toegelaten met een door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven indicatie met daarin de functies Verblijf (VB) en Behandeling 
(BH) op psychogeriatrische grondslag. Meestal is er sprake van een zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7. In 
de toelichting bij de CIZ-indicatie kunt u vinden welk ‘recht’ op zorg de betrokkene heeft. We zetten 
de belangrijkste punten voor u op een rij.  
 
Tandarts 
De kosten van de tandarts komen volledig voor rekening van de Wlz. Tandartsen sturen hun rekening 
naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor betaalt vervolgens de kosten. De kosten komen dus niet voor 
rekening van de zorgverzekering van uw naaste en gaan ook niet ten koste van zijn of haar eigen 
risico van de zorgverzekering. Een tandartsverzekering is niet meer nodig.  
 
Ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde, 
psycholoog, apotheek, pedicure 
Alle zorg die door deze hulpverleners verleend wordt komt voor rekening van de Wlz en wordt bij de 
Reigershoeve in rekening gebracht. Ook deze kosten komen dus niet voor rekening van de 
zorgverzekering van uw naaste en deze kosten gaan ook niet ten koste van zijn of haar eigen risico.  

https://www.ciz.nl/zorgprofessional/wet-zorg-en-dwang/besluit-tot-opname-en-verblijf
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Een aanvullende verzekering hiervoor bij de zorgverzekering is niet meer nodig.  
 
Ziekenhuis 
De kosten die gemaakt worden in een ziekenhuis komen wel voor rekening van de zorgverzekering 
van uw naaste. Deze zorg gaat wel ten koste van het eigen risico van uw naaste.  
 
2. Verplichtingen en kosten 
Veel kosten worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt daarvoor een eigen bijdrage aan het CAK die 
afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Een uitvoerige uitleg hierover vindt u op de website van 
het CAK, u kunt daar ook uitrekenen wat u ongeveer moet gaan betalen (www.hetcak.nl).  
 

 

Praktische zaken 
 

Inrichting 
Uitgangspunt van de Reigershoeve is dat een bewoner er zelf haar of zijn eigen appartement inricht. 
Vanuit de Reigershoeve wordt bijgedragen in de kosten voor schilderen en stofferen tot een 
maximum van 100 euro voor verf en 100 euro voor raambekleding. De Reigershoeve zorgt voor een 
goede vloerbedekking. Ook vinden wij het belangrijk dat iedere bewoner iets van zichzelf terugvindt 
in de gemeenschappelijke huiskamer. U kunt bijvoorbeeld denken aan: 

 inrichting eigen appartement (in bijzonder bed, stoffering, meubels, verlichting, eigen 
apparatuur, PC) 

 inrichting huiskamer (meubilair, dressoir, schilderijen, sfeerverlichting, audio/TV) 

 inrichting keuken (keukenspullen, servies, bestek) 

 huisdieren (en de verzorging ervan) 

 tuinmeubilair 
 
Kosten voor bezoekers 
Bezoek voor bewoners is bij de Reigershoeve vanzelfsprekend altijd welkom. Wij stellen ons graag 
gastvrij op en willen dan ook geen kosten in rekening brengen. Wanneer iemand zeer frequent mee-
eet vragen we een kleine bijdrage voor de huishoudpot.  
 
Privé uitgaven 
De meeste bewoners van de Reigershoeve zijn niet (goed) in staat hun eigen geld te beheren. Wij 
vragen u daarom zelf de privé aankopen te doen (bijv. sigaretten en versnaperingen). Regelmatig 
gaan wij zelf ook met bewoners op pad om voor de woning inkopen te doen. Wanneer de bewoner 
dan ook iets voor zichzelf wil kopen, is het prettig dat de bewoner wat eigen geld op zak kan hebben. 
Wij vragen u dit af te stemmen met de medewerkers van de woning.  
  
Rekeningnummer 
De Reigershoeve heeft een rekeningnummer bij de Rabobank: NL07 RABO 0115 0985 77 t.n.v. 
Stichting Reigershoeve. 
 
Telefoon en tv 
Alle appartementen op de Reigershoeve zijn voorzien van een tv-aansluiting. Op de Reigershoeve zijn 
er in de appartementen van de woningen géén telefoonaansluitingen aanwezig. Bewoners kunnen 
gebruik maken van de telefoon in de gemeenschappelijke huiskamer. Wanneer het voor een 
bewoner belangrijk is om een eigen telefoon te hebben, adviseren wij de bewoner of diens 
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vertegenwoordiger om zelf een eenvoudige mobiele telefoon aan te schaffen (en een bijpassend 
abonnement).  
 
Verhuisformulier 
De Reigershoeve schrijft mensen die verhuizen naar de Reigershoeve zelf in bij de gemeente. 
 
Verzekeringen 
De Reigershoeve verzekert de woningen en alle inventaris die eigendom is van de Reigershoeve. Een 
toekomstige bewoner dient zelf voor de eigen verzekeringen zorg te dragen. Verzekeringen waaraan 
u moet denken zijn: aansprakelijkheid, inboedel/brand/diefstal voor bezittingen met een hoge 
waarde, eventuele sieraden en de zorgverzekering. 
 
Waskosten 
De Reigershoeve verzorgt in principe de was van de bewoners. U mag ook zelf de kleding wassen, 
maar ontvangt hiervoor geen vergoeding. Kosten voor de stomerij zijn voor eigen rekening van de 
bewoner. 
 
Kapper 
Het heeft onze voorkeur dat de bewoner bij zijn eigen vertrouwde kapper blijft. U draagt hiervoor 
zelf de kosten.  
 
Pedicure en tandarts 
De Reigershoeve probeert afspraken te maken met een vaste pedicure en tandarts voor de 
bewoners. Tot dat dit geregeld is, houdt de bewoner zoveel mogelijk zijn eigen pedicure en tandarts. 
 
Ziekenhuisbezoek 
U wordt verzocht zelf uw naaste te begeleiden naar het ziekenhuis.  
 
Schoonmaak 
Het schoonhouden van de appartementen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De 
medewerkers van de Reigershoeve maken het bed op en maken de vloer, de wastafel, badkamer en 
de ramen aan de buitenkant schoon. Aan u het verzoek de kasten en persoonlijke spullen op orde en 
schoon te houden en de ramen aan de binnenkant te lappen. Ook vragen wij u om regelmatig te 
ondersteunen bij het grondig schoonmaken van het appartement (alle meubels van de wanden, 
badkamertegeltjes, e.d.). Hier komen de woonzorgbegeleiders in hun dagelijkse werk niet aan toe. 
 
Gebruik gemeenschappelijke ruimten 
Het is mogelijk om in goed overleg de gemeenschappelijke ruimten (de woonkeuken, het café of het 
terras van de Vrolijke Merrie) te gebruiken voor een feestje of andere bijeenkomst. Wij vragen u om  
bij gebruik hiervan zelf het eten en drinken te verzorgen. Gebruik gerust de spullen maar zet het ook 
weer schoon en netjes terug. We vragen u de ruimte schoon en netjes achter te laten, ook het 
sanitair.    
 
Familiebijeenkomsten 
Minimaal één keer per jaar wordt in de woning een familiebijeenkomst georganiseerd. U bent hier 
van harte uitgenodigd.  
 
Familienet 
We houden u graag op de hoogte, en doen dit onder andere met Familienet. Wij sturen u een 
uitnodiging om hieraan deel te nemen.  


